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Pauta: a) Análise e deliberação do conteúdo programático do Manual da 

Certificação dos Dirigentes e Conselheiros, visando a publicação da nova versão 

(1.2); 

b) Avisos Gerais. 

 Memória da reunião: Verificada a presença dos membros relacionados 

ao final desta ata, o Presidente da Comissão do Pró-Gestão RPPS (Sr. Miguel 

Chaves), agradeceu a presença dos membros, declarando aberta a 32ª Reunião 

da Comissão. Miguel deu início a pauta, que contempla a revisão do conteúdo 

programático, envolvendo os ajustes das regras do Manual da Certificação, já 

discutidas na reunião realizada no mês de julho, na cidade de Salvador. Dessa 

discussão, o tema que tratava da proposta de novo prazo de início de exigência 

das certificações, previsto na Portaria 9.907/2020 e mantido na Portaria 

1.467/2022, foi aprovada na reunião do CNRPSS do dia 09/08/2022. Miguel 

destacou a brilhante exposição de Daniel Ribeiro e Daniela Benayon realizada 

na reunião do CNRPPS ocorrida em 09/08/2022, esclarecendo que a minuta da 

Portaria com as alterações da PT 1.467/2022 está em tramitação para 

publicação. Miguel comentou que a maior dificuldade da revisão são os 

conteúdos programáticos das diversas certificações, visto que a Portaria 

consolidou diversos atos normativos da SRPPS, além de realização de 

adequações às normas da EC 103/2019. Além disso, não desejamos apenas 

transcrever os novos dispositivos da nova Portaria, mas ajustar os demais temas 

não previstos nessa Portaria, deixando o conteúdo o mais adequado à 



necessidade de qualificação dos dirigentes e conselheiros dos RPPS.Com a 

publicação da PT 1.467/2022, é o momento de fazer os ajustes necessários, 

deixando o Manual mais voltado às práticas das atividades dos RPPS, visando 

a efetiva melhoria na qualificação dos dirigentes e conselheiros. Miguel destacou 

que devido à dificuldade de revisão do conteúdo, foram adotadas as seguintes 

providências: Inicialmente, os colegas Altamir e Gustavo ficaram responsáveis 

de revisar o conteúdo e apresentar uma proposta para análise e deliberação da 

Comissão. Como esse trabalho no âmbito da Comissão não é o mais apropriado 

para uma análise mais detalhada da proposta, foi criado o GT, na reunião do dia 

28/07/2022, composto por Márcia, Gustavo, Gilvan, Daniel Ribeiro, Simone e 

Eduardo, com a colaboração de Altamir da SRPPS, para análise das propostas 

apresentadas por Altamir e Gustavo, realizar aos ajustes necessários, visando a 

deliberação final da Comissão. O GT realizou 2 reuniões com esse objetivo e 

enviou ao presidente Miguel o documento DIRIGENTE NIVEL AVANÇADO – GT 

e MEMBRO DO COMITE – GT. A partir dos documentos do nível avançado, 

serão feitos os ajustes para compor os níveis abaixo, assim como o programa 

para as provas destinadas aos membros dos conselhos deliberativo e fiscal. O 

GT não trouxe uma proposta para deliberação da Comissão, com o 

detalhamento da análise realizada, foi destacado o que foi incluído ou excluído, 

mas sem as respectivas motivações e o novo conteúdo a ser colocado em 

votação. A partir desse material recebido e a necessidade de publicação breve 

da nova versão, Miguel revisou a proposta de Altamir e Gustavo que adequou o 

conteúdo à PT 1467/2022, mas desconsideradas as anotações realizadas pelo 

GT, visto que não foram destacadas as motivações de exclusões de assuntos 

do conteúdo, dificultando a deliberação pelos demais membros da Comissão, 

resultando na proposta de conteúdo para todas as certificações, conforme 

critérios adotados para cada grande tema. Registre-se que os ajustes sempre 

serão necessários, porém, pelas condições atuais, buscou-se atender os 

objetivos antes citados. O objetivo desta reunião, portanto, é alinhar a proposta 

de conteúdo para aprovação da versão 1.2 do manual da certificação 

profissional, conforme critérios adotados. Principais temas a serem discutidos 

nos ajustes do Manual da Certificação dos dirigentes e conselheiros: adequação 

do conteúdo programático das certificações ao texto da Portaria MTP nº 1.467, 

de 2022; adequação aos novos prazos para comprovação da certificação, 



conforme deliberação do CNRPPS, por ocasião da 9ª Reunião Ordinária, 

ocorrida em 09 de agosto de 2022. Foi ajustado que as certificações deverão ser 

obtidas mediante aprovação prévia em exame por provas, ou por exame por 

provas, títulos e experiência e, em caso de renovação, por programa de 

qualificação continuada no mesmo nível da certificação obtida, conforme § 3º do 

art. 78, da Portaria MTP nº 1.467, de 2022. Para o exame por provas, títulos e 

experiência, foi definida a pontuação individual para o conceito de títulos 

referente à formação acadêmica dos profissionais: a) os cursos de graduação, 

cursos de pós-graduação ou curso de extensão universitária presencial ou EAD 

nas áreas de Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, 

Ciências Atuariais, Direito, Ciências da Computação, Comunicação Social, 

Serviço Social, Engenharia, Estatística e Matemática receberão 100% (cem por 

cento) da pontuação individual; b) os cursos de graduação, cursos de pós-

graduação ou curso de extensão universitária presencial ou EAD nas áreas de 

Pedagogia ou Licenciatura Plena receberão o percentual de 50% (cinquenta por 

cento) da pontuação individual. Foi realizada a adequação da exigência da 

comprovação da certificação do responsável pela gestão das aplicações dos 

recursos e dos membros do comitê de investimentos, conforme categorização 

dos RPPS, prevista nos artigos 137 a 138 da Portaria MTP nº 1.467/2022. 

Ademais, foram realizados ajustes no texto do Manual, visando esclarecer 

melhor dúvidas recorrentes recebidas via sistema GESCON, sala de 

atendimento, eventos e e-mails, em especial, quanto aos itens seguintes: a) 

exigência de certificação no nível básico para comprovação da primeira 

certificação realizada nos anos de 2022 e 2023; b) aproveitamento de 

certificações anteriores emitidas até 31/03/2022; c) reconhecimento da 

certificação de dirigentes da unidade gestora e da certificação do responsável 

pela gestão das aplicações dos recursos e membros do comitê de investimentos 

para o exercício da função de membros dos conselhos deliberativo e fiscal; d) 

exercício conjunto do cargo ou função de dirigentes da unidade gestora e de 

responsável pela gestão das aplicações dos recursos e membros do comitê de 

investimentos. A minuta da versão 1.2 foi lida ponto a ponto e aprovada por 

unanimidade pelos membros presentes. A partir da aprovação, serão 

providenciadas a minuta de portaria e despacho para encaminhamento ao 

Secretário de Previdenciária para publicação no Diário Oficial da União.  



Considerações finais: 

Miguel reafirmou a importância das atividades dos Grupos de Trabalho da 

Comissão: Apostila para a certificação básica, Pró-Gestão – Órgão Interno e Pró-

Gestão – RPPS de porte especial e de grande porte, e a regulação das situações 

de dispensa de certificação profissional, em razão de titulação, cargo público 

ocupado ou ocupado anteriormente sejam retomados, para que possamos com 

a apostila proporcionar material de estudo aos profissionais, aproveitando a 

janeira de oportunidade da certificação básica nos anos de 2022 e 2023, assim 

como as melhorias no manual do Pró-Gestão. Além disso, devemos constituir 

novamente o GT para revisão do conteúdo programático para, com mais tempo 

em 2023, deixá-lo o mais alinhado possível à necessidade de qualificação dos 

dirigentes e conselheiros. Feitas as considerações finais, o Presidente abriu a 

palavra para saber se havia algum tema a ser discutido.  

 
Encerramento: Não havendo mais pronunciamento, deu por encerrada a 

reunião agradecendo a presença de todos.  

 

Brasília (DF), 08 de setembro de 2022. 

Márcia Lúcia Paes Caldas 

Secretária-Executiva 

Participaram desta reunião: Miguel Antônio Fernandes Chaves, Hélio Carneiro 

Fernandes-MTP, Márcia Lúcia Paes Caldas-SPREV, Julio Romeu Maciel dos 

Santos-SPREV, Gustavo Sinay Neves- SPREV, Daniel Ribeiro - Salvador-BA, 

Maria Silvana Frigo-APEPREV, Sara Maria Rufino de Sousa- TCE-PB, Marcos 

Ferreira Silva TCE-RJ, Simone Custódio PREVIMPA, Renato Lhamas- 

Maranhão Previdência, Gilvan Cândido Silva-Goiás Previdência 

 

 

 


